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บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณสถานีถ  าจงอาง สถานีวิจัย

สิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยเก็บ
ตัวอย่างน  าและตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและเก็บระยะตัวเต็มวัยแมลงน  าเดือนละครั ง เพื่อสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของล าธารรวมทั งโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินตลอด
ระยะเวลา 13 เดือน พบว่าบริเวณที่ศึกษาเป็นล าธารที่มีน  าไหลไม่ตลอดปีและมีปริมาณออกซิเจนละลายต่ า จาก
ลักษณะทางกายภาพสามารถแบ่งล าธารออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะน  าขัง ระยะน  าแห้ง ระยะเติมน  า และระยะ
น  าไหล ผลการส ารวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินทั งหมด 2 ไฟลัม 11 อันดับ 39 วงศ์ และ 60 สกุล รวม
ทั งสิ นจ านวน 7,592 ตัว โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมีความแตกต่างกันตามระยะของล าธารคือ ระยะ
เติมน  ามีความหลากหลายและความสม่ าเสมอของสัตว์มากกว่าระยะน  าไหล ระยะน  าแห้งและระยะน  าขัง ตามล าดับ 
เมื่อน  าเริ่มไหลตัวอ่อนริ นด าเป็นผู้บุกเบิกตามด้วยตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลายและแมลงหนอน
ปลอกน  า เมื่อน  าหยุดไหลสัตว์ท่ีมีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น หอยฝาเดียว ตัวอ่อนแมลง
สองปีก ด้วง มวนและตัวอ่อนแมลงปอมีจ านวนมากขึ น ซากอินทรีย์จากระบบนิเวศบกเป็นแหล่งให้พลังงานหลัก 
ผลการศึกษาสันนิษฐานว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบางส่วนอาจซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินในระยะที่น  าไม่ไหล 
แล้วปล่อยตัวล่องลอยมากับกระแสน  าเพื่อเข้าครอบครองพื นที่อาศัยในระยะน  าไหลและการบินมาวางไข่ของตัวเต็ม
วัยแมลงน  า ดังนั นล าธารที่มีน  าไหลไม่ตลอดปีหรือล าธารช่ัวคราวนี อาจมีบทบาทส าคัญคือเป็นแหล่งหลบภัยและ
แหล่งรักษาพันธุกรรมของสัตว์ในล าธารนี  
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Abstract 

 Community structures of benthic macroinvertebrates were investigated in Thum Jon 
Aung, Sakaerat environmental research station, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasrima 
Province during December 2014 to December 2015. Water samples, benthic macronvertebrates 
and adult stage of aquatic insects were collected monthly in order to observe changing of 
physicochemical characters of stream and benthic macroinvertebrates community within 13 
months. It was found that Thum Jon Aung is an intermittent stream where dissolved oxygen was 
very low. It could be divided based on physical characteristics into 4 phases included filling, dry, 
re-filling and flow phases. A total of 7,592 individuals in 2 phyla, 11 orders, 39 families and 60 
genera were identified. Diversity and evenness of benthic macroinvertebrates in the re-filling 
phase were higher than those of flow, dry and filling phases, respectively. Blackfly larvae were 
pioneer species at initial of flow phase and were succeeded by mayfly, stonefly and caddisfly 
larvae. Tolerant taxa such as gastropods, dipteran larvae, water beetles, water bugs and 
dragonfly nymphs were increase after the water ceased flow. Allochthounous were main energy 
source. We suspected that some benthic macroinvertebrates may refuge in crevice during the 
non-flow period and drift to downstream during the flow period. Drift of immature stages and 
aerial dispersal of adults were the main mechanism for colonization. Therefore, intermittent 
stream may play an important role as a refuge and genetic resources of aquatic organisms. 
 

ค าส าคัญ: สัตว์หน้าดิน  ล าธารชั่วคราว  ประเทศไทย 
Keywords: Benthos, Intermittent stream, Thailand 
 

บทน า 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินหมายถึงสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มี
ขนาดที่ไม่สามารถลอดผ่านรูตะแกรงขนาด 200-500 
ไมโครเมตร อาศัยอยู่ในน  าจืด โดยอยู่ใต้หิน เกาะหิน 
กิ่งไม้ อยู่ตามใบไม้ หรือแทรกตัวอยู่ระหว่างตะกอน 
เช่น กรวด ทราย หรือโคลน (Rosenberg and Resh, 
1993) สัตว์เหล่านี เป็นผู้ส่งถ่ายพลังงานจากภายนอก
และภายในระบบนิเวศแหล่งน  า ส่งต่อไปยังผู้บริโภค
ล าดับขั นสูงขึ น และมีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่อาหารคือ
เป็นอาหารของสัตว์น  าต่างๆ เช่น ปลา กบ Cummins 

et al. (2008) แบ่งสัตว์ไม่ม ีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ต ามกล ไกการ ได ้อ าห าร  (Functional Feeding 
Group) เป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มกัดกิน (shredders) 
กินอนุภาคอินทรีย์ที ่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร 
( Coarse Particulate Organic Matter, CPOM) 
เช่นใบไม้ กลุ่มขูดกิน (scrapers) ขูดกินสาหร่ายได
อะตอมและฟ ิลม ์ช ีวภาพตามพื  นผ ิวแหล ่งอาศ ัย 
(periphyton, เพอริไฟตอน) กลุ่มผู้ล่า (predators) 
ล่าเหยื ่อเป็นอาหาร กลุ ่มกินอาหารโดยการกรอง 
(collector filterers) กรองกินอนุภาคอินทรีย ์ที ่มี
ขน าด เล ็ก ก ว ่า  1 ม ิล ล ิเม ต ร  (Fine Particulate 
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Organic Matter, FPOM) และกลุ ่มกินอาหารโดย
ก า ร เก ็บ ส ะ ส ม  (collector gatherers) เก ็บ ก ิน
อน ุภ าคอ ินทร ีย ์ที ่ม ีขนาด เล ็กกว ่า  1 ม ิลล ิเมต ร 
การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินในล าธารชั ่วคราวต่างประเทศ ได้แก่ 
Pires et al. (2000), Barbosa et al. (2012), 
Řezníčková et al. (2013) แ ล ะ  Mackie et al. 
(2013) เป็นต้น การศึกษาความหลากหลายของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในประเทศไทยส่วนมาก
เป็นการศึกษาในล าธารที ่ม ีน  าไหลตลอดทั  งป ีเช่น 
Boonsoong and Sangpradub (2008), Getwongsa 
and Sangpradub (2008), Boonyanusith et al. 
(2012 ), Thanee and Phalaraksh (2012), พิ ไลพร
และแตงอ่อน (2549) และพิมพ์ณิชาก์และนิศารัตน์ 
(2557) เป็นต้น การศึกษาครั  งนี  มีวัตถุประสงค์เพื ่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมี 
รวมทั งด้านชีวภาพโดยเฉพาะโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดินในล าธารที่มีน  าไหลเพียงบาง
ช่วงของปีซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. สถานที่วิจัย  

ล าธารถ  าจงอาง (รูปที่ 1) เป็นล าธารในสถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตั งอยู่ที่อ าเภอวังน  าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ละติจูด 14º 30’ 17.87” N ลองจิจูด 

101º 55’ 06.94” E ความสู ง เฉลี่ ย  431 เมตรจาก
ระดับน  าทะเล เป็นแหล่งน  าประเภทที่ 1 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2538 
และเป็นล าธารต้นน  าสายหนึ่งของแม่น  ามูลมีน  าไหลเพียง
บางช่วงของปี โดยไหลไปรวมกับล าธารต้นน  าอื่นๆ ที่
เขื่อนล าพระเพลิง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ล าธารไหลผา่นป่าดบิเขา มีพืชปกคลุมล าธารตลอดทั งปี มี
แสงแดดส่องถึงประมาณร้อยละ 40 ในแต่ละเดือนมีการ
สะสมซากอินทรีย์จากต้นไม้ริมล าธารแตกต่างกันไป ใน
การศึกษาครั งนี ใช้พื นที่บริเวณถ  าจงอางซึ่งมีลักษณะเป็น
แอ่งน  าขังในหน้าแล้ง และเริ่มมีน  าไหลและ/หรือน  าตกใน
ฤดูฝนพื นอาศัยของล าธารส่วนใหญประกอบ ด้วย ลานหิน 
หินขนาดใหญ่ (>256 มิลลิเมตร) หินขนาดกลาง (128-
256 มิลลิเมตร) หินขนาดเล็ก (16-128 มิลลิเมตร) กรวด 
(2-16 มิลลิเมตร) ทราย (0.063-2 มิลลิเมตร) อัตราส่วน 
60:15:10:5:5:5 ตามล าดับ และข้อมูลปริมาณน  าฝนราย
เดือนได้รับการอนุเคราะหจ์ากสถานีวิจยัสิ่งแวดล้อมสะแก
ราช 
2. ปัจจัยทางกายภาพและเคมีบางประการของแหล่งน  า 

วัดค่าปัจจัยทางกายภาพและเคมีจ านวน 8 
พารามิเตอร์ของน  าในแอ่งก่อนการเก็บตัวอย่างสัตว์ 
พารามิเตอร์ละ 3 ซ  า ทุกเดือนเพื่อเป็นข้อมูลสภาพทั่วไป
ของแหล่งน  า ดังตารางที่ 1 
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รูปที่ 1 สถานีถ  าจงอาง ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน  าเขียว จังหวัดนครราชสีมา A) ระยะเป็น
แอ่งน  าขัง (มกราคม พ.ศ. 2558) และ B) ระยะที่มนี  าไหล (ตุลาคม พ.ศ. 2558)  

 

ตารางที่ 1 ปัจจัยทางกายภาพและเคมีของน  าและวิธี/เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ 
ปัจจัยคุณภาพน  า หน่วยที่ใช้วดั วิธี/เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ 

1. ความลึก  cm สายวัด 

2. อุณหภูมิอากาศบริเวณที่เก็บตวัอยา่ง  °C เทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล ์

3. อุณหภูมิน  า °C 
YSI 550A Dissolved Oxygen Instrument, USA. 

4. ปริมาณออกซิเจนละลายน  า (DO) mg/L 

5. การน าไฟฟา้ของน  า (EC) µS/cm Hanna HI98129 Low-Range pH/Conductivity/TDS Tester, 
Mauritius 6. ปริมาณของแข็งละลายน  ารวม (TDS) mg/L 

7. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Pocket pH Tester INDEX model ID 1000, USA. 

8. ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ  (BOD, 
บีโอด)ี 

mg/L 5-Day BOD test 

 

3. การเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน  
เก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินทั ง

ในแอ่งและบนลานหินที่มีน  าไหล ทั งหมด 13 ครั งระหว่าง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
โดยเก็บเดือนละครั ง ด้วยสวิงรูปตัว D (D-framed dip 
net) ขนาดตาข่าย 450 ไมโครเมตร จ านวน 20 สวิง ให้
ครอบคลุมทุกแหล่งอาศัยย่อย และในระยะน  าแห้งบริเวณ
ที่ น  าแห้ งได้ ขุ ด เก็บตะกอนที่ ระดับความลึก 0-10 
เซนติเมตร ถ่ายตะกอนและตัวอย่างสัตว์ลงในถุงพลาสติก
และรักษาสภาพทันทีด้วย 70 % เอทานอล คัดแยก 
(sorting) ตัวอย่างสัตว์ออกจากตะกอน และจัดจ าแนก
จนถึงล าดับอนุกรมวิธานต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์สเตอริโอ (Nikon SMZ445, China) โดยใช้
เอ ก ส า ร ห ลั ก ดั ง ต่ อ ไป นี  Morse et al. (1994), 
Sangpradub and Boonsoong (2006) และ Merrit et 
al. (2008) รวมทั งเอกสารตี พิ มพ์ อื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ อง 
นอกจากนี จัดจ าแนกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่พบตามกลไกการ
ได้อาหาร (Functional Feeding Group) และลักษณะ
นิสัยในแหล่งอาศัย (habit) โดยอ้างอิงตาม Cummins et 
al. (2008) ร่วมกับผลการสังเกตในภาคสนาม นอกจากนี 
ได้เก็บตัวอย่างตัวเต็มวัยแมลงน  าด้วยกับดักแสงไฟอัลตรา
ไวโอเล็ตโดยเปิดไฟตั งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ทุกเดือน
เพื่อไว้เปรียบเทียบกับระยะตัวอ่อนที่พบ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลในภาพรวมและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นโดยน าเสนอค่าพารามิเตอร์ทั ง 8 
ค่าในรูปแบบของค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Mean±SD) รายงานจ านวนตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดิน และจ านวนตัวที่แบ่งตามกลไกการได้อาหาร
และลักษณะนิสัยในแหล่งอาศัยในรูปร้อยละ ค านวณ

ดัชนีความหลากหลาย (D) โดยใช้สูตร 1/∑ pi
2s

i=1 และ 
ความสม่ า เสมอ (ED) โดยใช้สู ตร  D/Dmax (Krebs, 
1999) เมื่อ pi คือ สัดส่วนของจ านวนสัตว์แต่ละชนิด
กับจ านวนสัตว์ทั งหมดที่พบ และ Dmax คือ จ านวนชนิด
ทั งหมด 
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคมบีางประการของ
แหล่งน  า 

จากสถิติน  าฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาที่  3 
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่
ศึกษา พบว่าปริมาณฝนรายเดือนในช่วงระยะเวลาที่
ศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
(อยู่ในช่วง 0-5.7 มิลลิเมตร) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปริมาณฝน
เล็กน้อย ปริมาณฝนรวมรายเดือนอยู่ระหว่าง 0-261.6 
มิลลิเมตร ในปีพ.ศ. 2558 ฝนตกตั งแต่เดือนมกราคมถึง
พฤศจิกายน ส่วนมากมีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ า มีเพียงเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายนและตุลาคมซึ่ง
อยู่ในฤดูฝนที่ฝนตกมากมีปริมาณฝนเฉลี่ยและปริมาณ
ฝนรวมระหว่าง 3.2-8.7 และ 95.9-261.6 มิลลิเมตร
ตามล าดับ โดยเดือนกันยายนมีปริมาณฝนมากที่สุด 
(ตารางที่ 3) ล าธารมีน  าไหลไม่ตลอดทั งปี จากลักษณะ
ทางกายภาพของล าธารได้แก่ ปริมาณฝน ช่วงการไหล
และการหยุดไหลของน  า การลดหรือเพิ่มของน  าภายใน
แอ่ง สามารถแบ่งล าธารไดเ้ป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะน  า

ขัง (filling phase) ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เริ่มจากเมื่อน  าหยุดไหลท า
ใหส้ถานที่ศึกษามีลักษณะเป็นแอ่งน  าขังที่มีน  าขังเต็มถึง
เกือบเต็มแอ่ง น  ามีสีชาอ่อน (รูปที่ 1A) 2) ระยะน  าแห้ง 
(dry phase) ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เริ่มเมื่อปริมาณน  าในแอ่ง
ค่อยๆ ลดลงจนพื นท่ีก้นแอ่งส่วนใหญ่แห้ง น  ามีสีน  าตาล
เข้ ม  3 ) ระยะ เติ มน  า  (refill phase) ตั งแต่ เดื อน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เริ่ม
เมื่อฝนที่ตกมากขึ นท าให้ระดับน  าเพิ่มขึ นจนไม่เห็นพื น
ก้นแอ่ง ปริมาณน  าในแอ่งสูงขึ นกว่าระยะน  าแห้ง น  ามีสี
น  าตาลอ่อน 4) ระยะน  าไหล (flow phase) ตั งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เริ่ม
เมื่อน  าในแอ่งเพิ่มสูงขึ นจนล้นเกิดเป็นช่องทางน  าไหล
ผ่านลานหิน น  าใส ในแอ่งมีใบไม้สะสมเป็นจ านวนมาก
บางส่วนไหลไปกับน  าและกองสะสมบนลานหิน (รูปที่ 
1B) ช่วงนี พบว่าใบไม้มีการสลายได้เร็ว น  าไหลแต่ไม่
สามารถวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วกระแสน  าได้เนื่องจาก
น  าที่ไหลผ่านลานหินมีความลึกประมาณ 3 เซนติเมตร
สูงไม่เพียงพอที่จะไหลผ่านใบพัดของเครื่องวัด และการ
วัด โดยใช้การลอยใบไม้ ให้ เคลื่ อนที่ ไปตามน  าใน
ระยะทางที่ก าหนดไม่ได้ผลเพราะน  าตื นมากท าให้ใบไม้
มักไหลไปติดค้างลานหินที่มีผิวขรุขระ บริเวณลานหิน
พบซากใบไม้สะสมน้อยกว่าในแอ่งน  า  

ในระยะน  าแห้ ง ค่ าการน าไฟฟ้ าของน  า 
ปริมาณของแข็งละลายน  ารวม และอุณหภูมิอากาศมี
ค่าสูงสุด ระยะเติมน  า อุณหภูมิน  า ความเป็นกรด-ด่าง 
และ ค่าบีโอดี มีค่าสูงสุด ส่วนระยะน  าไหล พบว่าน  ามี
ความลึกและปริมาณออกซิเจนละลายน  าสูงที่สุด ดัง
ตารางที่ 2 
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2. โครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบมี 2 กลุ่ม 
คือ สัตว์ขาข้อ (ไฟลัม Arthropoda) และหอย (ไฟลัม 
Mollusca) จ านวนรวม 7,592 ตัวอยู่ใน 11 อันดับ 39 
วงศ์ 60 สกุล สัตว์ขาข้อส่วนใหญ่เป็นแมลงน  าซึ่งมีความ
หลากหลายและจ านวนตัวมากกว่ากลุ่มหอย ค่าดัชนี
ความหลากหลายและค่าความสม่ าเสมอของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินในระยะเติมน  ามีค่าสูงสุด (9.47, 
0.207) รองลงมาคือระยะน  าไหล (6.62, 0.125) ระยะ
น  าแห้ง (4.76, 0.11) และระยะน  าขัง (1.45, 0.037) 
ตามล าดับ 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบในทุก
ระยะ  (commom taxa) ได้ แก่  ตั วอ่ อนริ นน  าจื ด 
(หนอนแดงอันดับ Diptera วงศ์ Chironomidae) และ
แมลงอื่นๆ อีก 10 สกุล คือ ด้วง (อันดับ Coleoptera) 
ส กุ ล  Helochares, Hydreana, Hyphydrus แ ล ะ 
Scirtes ตัวอ่อนแมลงปอ (อันดับ  Odonata) สกุล 
Indolestes และ  มวน  (อั นดั บ  Hemiptera) สกุ ล 
Anisops, Enithares, Hydrometra, Merragata 
และ Naucoris 

ระยะน  าขัง นอกเหนือจากสัตว์ที่พบทุกช่วง
ระยะดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว  ยั งพบ หอยฝา เดี ย ว 
Indoplanorbis จ านวนตัวมากคิดเป็นร้อยละ 83 ของ
จ านวนสัตว์ที่พบทั งหมด ที่เหลือได้แก่ มวน ร้อยละ 7 
มวนที่พบส่วนมากเป็นกลุ่ มที่ เคลื่ อนที่ บนผิวน  า 
(skaters) เช่น วงศ์ Veliidae ล่าสัตว์ขนาดเล็กเป็น
อาหาร (predators) หอยฝาเดียวเป็นพวกปีนป่าย 
(climbers) อยู่บนพื นหินและต้นพืช ได้อาหารด้วยการ
ขูดกิน (scrapers) สาหร่าย ไดอะตอมและฟิล์มชีวภาพ
ที่ขึ นบนพื นอาศัย (periphyton) ช่วงปลายของระยะนี 
เริ่มมีลูกน  ายุง (อันดับ Diptera วงศ์ Culicidae) หลาย
สกุลซึ่งด ารงชีวิตแบบล่องลอย (plankton) และกรอง

กินอนุภาคอินทรีย์ที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิ เมตร 
(collector filterers) (รูปที่ 2A และรูปที่ 3) 

ระยะน  าแห้ง นอกเหนือจากสัตว์กลุ่มที่พบทุก
ช่วงระยะแล้ว ยังพบลูกน  ายุงหลายสกุล เช่น Aedes, 
Anopheles, Culex, Lutzia แ ล ะ  Uranotaenia 
จ านวนมาก แมลงสองปีก (อันดับ Diptera) พบมาก
ที่สุดจ านวนตัวรวมคิดเป็นร้อยละ 61 แบ่งเป็นตัวอ่อน
ริ นน  าจืดร้อยละ 29 และลูกน  ายุงกับแมลงสองปีกอื่นๆ 
ร้อยละ 32 หอยฝาเดียวลดจ านวนลงเหลือร้อยละ 12 
และด้วงซึ่งเป็นกลุ่มที่พบทั่วไปร้อยละ 12 ตามล าดับ 
ดังรูปที่ 2B ตัวอ่อนริ นน  าจืดและแมลงสองปีกอื่นๆ 
ส่วนมากเกาะบนพื นอาศัย (clingers) เก็บกินอนุภาค
อินทรีย์ที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิ เมตร (collector 
gatherers) ด้วงส่วนมากเป็นพวกปีนป่าย ตัวอ่อนด้วง
สกุล Scirtes กรองกินอนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 
มิลลิเมตร ส่วนด้วงสกุลอื่นๆ เป็นผู้ล่า ระยะนี พบสัตว์
กลุ่มกินอนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร (คือกลุ่ม
กรองกินและกลุ่มเก็บกิน) และกลุ่มผู้ล่าในสัดส่วนที่สูง 
(รูปที่ 3) ส าหรับตะกอนท่ีขุดจากบริเวณน  าแห้งที่ระดับ
ความลึก 0-10 เซนติเมตรนั นตรวจไม่พบไข่หรือสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดิน 

ระยะเติมน  า ประกอบด้วยสัตว์กลุ่มที่พบทุก
ระยะ ด้วงพบจ านวนตัวคิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนมากอยู่
ในสกุล Laccophilus (วงศ์ Dytiscidae) แมลงสองปีก
และมวนคิดเป็นร้อยละ 46 และ 9 ตามล าดับ แมลง
สองปีกที่พบมากในระยะนี คือตัวอ่อนริ นน  าจืด สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังที่พบระยะนี คล้ายคลึงกับที่พบในระยะ
น  าแห้ง (รูปที่ 2 C และรูปท่ี 3) 

ระยะน  าไหล ประกอบด้วยสัตว์กลุ่มที่พบทุก
ระยะ มวนคิดเป็นร้อยละ 16 โดยเฉพาะวงศ์ Gerridae 
เช่น สกุล Limnogonus, Limnometra, Microcoris, 
Rhagodotarsus, Tenagogonus แ ล ะ สั ต ว์ ที่ พ บ
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เฉพาะในช่วงน  าไหลเท่านั น ได้แก่  ตัวอ่อนริ นด า 
Simulium (อันดับ Diptera) ร้อยละ 10 ตัวอ่อนแมลง
ชีปะขาว (อันดับ Ephemeroptera) ร้อยละ 18 และ
ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  า (อันดับ  Trichoptera) 
ร้อยละ 6 (ดังรูปที่  2D) ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว เช่น 
Platybaetis sp. (วงศ์ Baetidae), Thalerosphyrus 
sinuosus (วงศ์ Heptageniidae) ตัวอ่อนแมลงหนอน
ป ล อ ก น  า  ได้ แ ก่  ส กุ ล  Cheumatopsyche แ ล ะ 
Hydropsyche (วงศ์  Hydropsychidae), Chimarra 
(วงศ์  Philopotamidae) และ Lepidostoma (วงศ์ 
Lepidostomatidae) เป็นต้น แมลงในน  าไหลเหล่านี 
อาศัยเกาะอยู่บนพื นหิน ตัวอ่อนริ นด า ตัวอ่อนแมลง
หนอนปลอกน  า 3 สกุลแรกกรองกินอนุภาคขนาดเล็ก
กว่า 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวเก็บกินอนุภาค
อินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนแมลงหนอน
ปลอกน  า Lepidostoma กินอนุภาคอินทรีย์ที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร เช่น ซากใบไม้ (shredders) 
สัดส่วนของสัตว์กรองกินอนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 
1 มิลลิเมตรซึ่งส่วนมากเป็นตัวอ่อนริ นด ามีมากที่สุดใน
เดือนตุลาคมก่อนลดลงในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รูปที่ 3)  

จากผลการศึกษาทั งหมดข้างต้นสามารถสรุป
ลักษณะทางกายภาพและเคมี และกลุ่มสัตว์เด่นท่ีพบใน
แต่ละระยะที่สถานีถ  าจงอางได้ดังตารางที่ 3 

ตัวเต็มวัยของแมลงน  าที่ได้จากกับดักแสง
ไฟอัลตราไวโอเล็ตมี 5 อันดับคือ ด้วง มวน แมลงสอง
ปีก แมลงชีปะขาว และแมลงหนอนปลอกน  า ในที่นี ขอ
กล่าวเฉพาะแมลงชีปะขาวและแมลงหนอนปลอกน  า
เนื่องจากมีความสัมพันธ์มากกับแมลงที่ส ารวจพบ
เฉพาะในระยะที่มีน  าไหล จากการส ารวจครั งนี  แมลง
ชีปะขาวสกุล Cloen, Caenis และ Povilla heardi 
พบเฉพาะตัวเต็มวัย ส่วน Thalerosphyrus sinuosus 

พบ เฉพ าะตั วอ่ อน  แมลงหนอนปลอกน  า  สกุ ล 
Cheumatopsyche และ Chimarra chiangmaien-
sis พบทั งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย Hydropsyche 
และ Lepidostoma พบเฉพาะตัวอ่อน Dipseudopsis 
robustior andamanensis, Ecnomus alkamane 
และ Potamyia phaidra พบเฉพาะตัวเต็มวัย ระยะ
ตัวเต็มวัยหลายชนิดพบได้หลายเดือนเกือบตลอดปี การ
กระจายตัวรายเดือนของตัวเต็มวัยและขนาดความกว้าง
ส่วนหัวตัวอ่อนของแมลงน  าเหล่านี แสดงในตารางที่ 4 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
สถานีถ  าจงอางมีลักษณะของล าธารที่ มี

บริเวณแอ่งลึกมาก สามารถรองรับน  าฝนที่ไหลลงมาได้
ทันทีและเก็บกักน  าได้นานหลายเดือนเกือบตลอดปี 
จากลักษณะทางกายภาพของล าธารในรอบปี แบ่งล า
ธารได้ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะน  าขัง ระยะน  าแห้ง ระยะ
เติมน  า และระยะน  าไหลสอดคล้องกับปริมาณฝนตาม
ฤดูกาล ช่วงเวลาการไหลและการหยุดไหลของน  า
คล้ายคลึงกับผลการศึกษาแอ่งน  าช่ัวคราวในประเทศ
ฝรั่งเศส (Culioli et al., 2006) และล าธารช่ัวคราว
ป ระ เท ศ แ ค น าด า  (Williams and Hynes, 1977; 
Williams and Feltmate, 1992) ซึ่ งในแต่ละที่จะมี
ระยะน  าขัง ระยะน  าแห้งและระยะน  าไหลเช่นเดียวกัน 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของแหล่งน  าที่
สถานีถ  าจงอางในแต่ละระยะแตกต่างกันมากและ
ภายในแอ่งมีปริมาณออกซิเจนละลายน  าต่ าตลอดทั งปี 
ส าหรับสัตว์ในระยะน  าขังส่วนมากเป็นสัตว์กลุ่มขูดกิน
เพอริไฟตอน ส่วนระยะอื่นๆ พบสัตว์กลุ่มกรองกิน
อนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร และสัตว์
กลุ่มเก็บกินอนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร
ซึ่งสัตว์ทั งสองกลุ่มนี รวมกันมีสัดส่วนมากกว่าสัตว์กลุ่ม
อื่นๆ กลุ่มสัตว์ที่แบ่งตามกลไกการได้อาหารสะท้อนถึง
แหล่งที่มาของอาหารของสัตว์กลุ่มนั นๆ (Cummins et 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4 733 

 
al., 2008) ดังนั นกล่าวได้ว่าอาหารส่วนมากของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่สถานีถ  าจงอางเป็นอนุภาค
อินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งส่วนใหญ่มีต้น
ก าเนิดมาจากใบไม้ของต้นไม้ริมฝั่งล าธารที่ร่วงหล่นลง
มาสะสมในล าธารและแอ่งน  า ในการศึกษาครั งนี พบ
สัตว์กลุ่มกินอนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร 
ได้แก่ ปู  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยด้วงน  าวงศ์  Hydro-
philidae ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  า Lepidostoma 
และตัวอ่อนมอธน  า Potamomusa จ านวนตัวมาก
ที่สุดในเดือนพฤศจิกายน สอดคล้องกับระยะเวลาที่
ศึกษาที่มีใบไม้จากต้นไม้ริมฝั่งล าธารร่วงหล่นลงมา
สะสมในล าธารเป็นอาหารและแหล่งอาศัยของสัตว์
หลายกลุ่มดังกล่าว เมื่อพิจารณาโครงสร้างชุมชนและ
กลไกการได้อาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ในระยะต่างๆ แล้ว จึงกล่าวได้ว่าสถานีถ  าจงอางมีแหล่ง
ให้ พ ลั งงาน ห รื อ แห ล่ งอ าห ารม าจาก  2  แห ล่ ง 
(Cummins et al., 2008) คือ 1) มาจากภายนอก
ระบบนิ เวศล าธาร (allochthonous source) เป็น
แหล่งหลักคือในระยะน  าไหล ระยะน  าแห้งและระยะ
เติมน  า โดยเริ่มจากใบไม้ กิ่งไม้และส่วนต่างๆ ของพืช
ริมฝั่งที่ตกร่วงลงมาสะสมในน  า เป็นอนุภาคหรือซาก
อินทรีย์ที่ มี ขนาดใหญ่ กว่า 1 มิ ลลิ เมตร และถูก
กระแสน  าพัดพาท าให้แตกหักร่วมกับการถูกย่อยสลาย
ด้วยจุลินทรีย์ในน  าเป็นอาหารของสัตว์กลุ่มกินอนุภาค
อินทรีย์ขนาดใหญ่ท าให้อนุภาคอินทรีย์เหล่านี มีขนาด
เล็กลงกลายเป็นอาหารของสัตว์กลุ่มกรองกินและสัตว์
กลุ่มเก็บกินซึ่งสัตว์ทั งสองกลุ่มนี ต่างกินอนุภาคอินทรีย์
ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ในการศึกษาครั งนี พบสัตว์
กลุ่มที่กินอนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่จ านวนมากที่สุดใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาเดียวกับช่วง

การสะสมซากอินทรีย์ดังกลา่ว และพบสัตว์ที่กินอนุภาค
อินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตรทั งสองกลุ่มได้ตลอด
ปี  แ ล ะ  2 ) ม าจ าก ภ าย ใน ระ บ บ นิ เว ศ ล า ธ า ร 
(autochthonous source) ซึ่งมีขึ นในช่วงเวลาสั นๆ 
โดยเริ่มจากการเจริญของเพอริไฟตอน ซึ่ งได้แก่ 
สาหร่าย ไดอะตอม และฟิล์มชีวภาพที่เกิดขึ นบนลาน
หินและพื นอาศัยอื่นๆ การร่วงหล่นของใบไม้และส่วน
ต่างๆ ของพืชท าให้แสงแดดสามารถส่องลงมาถึงล าธาร
ได้มากขึ นส่งผลให้ผู้ผลิต (เพอริไฟตอน) เจริญดี ใน
การศึกษาครั งนี พบสัตว์กลุ่มขูดกินเพอริไฟตอน เช่น
หอยฝาเดียวเป็นสัตว์กลุ่มเด่นในช่วงเวลาระยะน  าขัง
สอดคล้องกับ  Bernal et al. (2012) ที่ ได้ ทบทวน
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับพลวัตรของธาตุอาหารและ
ลักษณะด้านอุทกวิทยาในล าธารแถบเมอดิเตอร์เรเนียน
และสรุปว่าในระยะเวลาที่มีน  าไหลตลอด ล าธารแหล่ง
ธาตุอาหารส่วนมากมาจากภายนอกระบบนิเวศล าธาร 
แต่ในระยะที่มีน  าไหลเพียงบางส่วนของล าธารธาตุ
อาหารส่วนใหญ่มาจากภายในระบบนิเวศล าธาร สัตว์
กินอนุภาคอินทรีย์และสัตว์ขูดกินเพอริไฟตอนต่างเป็น
อาหารของผู้ล่า ซึ่งผู้ล่านี ถูกพบได้ตลอดปีเช่นกัน สุมาลี 
(2545) พบว่ากระบวนการสลายซากใบไม้ (ไผ่ ตะเคียน
และยางนา ) ในห้วยหญ้ าเครือและห้วยพรมแล้ ง 
อุทยานแห่งชาติน  าหนาว มีกระแสน  าและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินเป็นปัจจัยหลักและกระบวนการ
สลายนี เสร็จสิ นภายในระยะเวลา 126 วัน ท าให้
อนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงกลายเป็น
อนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตรในน  า เป็น
แหล่งอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่สถานี
ถ  าจงอางดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 
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ตารางที่ 2 ค่า Mean±SD ของพารามิเตอรบ์างประการของน  าในสถานีถ  าจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแก-

ราช ระยะน  าขัง ระยะน  าแห้ง ระยะเตมิน  าและระยะน  าไหล 
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ระยะน  าขัง ระยะน  าแห้ง ระยะเติมน  า ระยะน  าไหล 

ความลึก (cm) 62±16.97 27±8.04 60±23.64 127.75±28.19 

อุณหภูมิอากาศ (°C) 20.8±1.69 31.75±0.96 27.46±1.37 25.18±0.77 

อุณหภูมิน  า (°C) 18.56±0.48 25.99±1.28 26.19±0.28 24.5±0.36 

ปริมาณออกซิเจนละลายน  า (mg/L) 1.48±0.36 0.51±0.39 1.65±0.43 2.25±0.6 

ความเป็นกรด-ด่าง 5.75±0.18 5.59±0.26 6.18±0.25 5.72±0.25 

การน าไฟฟา้ของน  า (µS/cm) 94.33±32.94 210.08±63.67 116.33±37.59 35.83±5.58 

ของแข็งละลายน  ารวม (mg/L) 47.16±15.91 96.08±24.88 58.11±18.11 17.75±3.08 

บีโอดี (mg/L) 0.83±0.3 0.45±0.17 0.88±0.53 0.66±0.39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ร้อยละจ านวนตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในสถานีถ  าจงอาง A) ระยะน  าขัง B) ระยะน  าแห้ง 

C) ระยะเติมน  า และ D) ระยะน  าไหล 
 
 
 
 

A B 

C D 
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รูปที่ 3 A) ร้อยละจ านวนตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน B) ร้อยละจ านวนตัวจ าแนกตามกลไกการได้
อาหาร (Functional Feeding Group) C) ร้อยละจ านวนตัวของลักษณะนิสัยในแหล่งอาศัย (Habit) 
ที่พบรายเดือนตลอดการส ารวจ 

 
 
 

A 

B 

C 
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ตารางที่ 3 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของแหล่งน  าและสัตวไ์มม่ีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบเด่นระยะต่างๆ 

ในแอ่งน  าบริเวณถ  าจงอาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน 
ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ษ. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ฤดูกาล ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ปริมาณฝนเฉลี่ย 
(ปริมาณฝนรวม) 

มิลลิเมตร 
 

0.6 
(19.1) 

0.8 
(23.2) 

2.4 
(75.8) 

3.6 
(107.8) 

0.35 
(10.7) 

3.2 
(95.9) 

3.3 
(101.4) 

5.7 
(178.1) 

8.7 
(261.6) 

4.9 
(152.1) 

1.3 
(39.1) 

0 

การตกของฝน ไม่มีฝน/ฝนตกน้อยมาก ฝนตก ไม่มีฝน 

การไหลของน  า น  าไม่ไหล น  าไหล 

ระยะของล าธาร ระยะน  าขัง ระยะน  าแห้ง ระยะเติมน  า ระยะน  าไหล 

ลักษณะสถานที่
ศึกษา 

เริ่มเกิดแอ่งน  า ระดับน  าในแอ่งลดลง 

ระดับน  า
ในแอ่ง
เพิ่มขึ น
อย่างเร็ว 

ระดับน  าในแอ่ง
เพิ่มขึ นอย่าง

ต่อเนื่อง 

น  าล้น
แอ่ง

และเริ่ม
ไหล 

น  าไหล
แรง 

น  าไหล
คงที่ 

น  าไหล
เอื่อยๆ 

พารามิเตอร์เด่น ค่าการน าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน  า มีค่าสูง 
ปริมาณออกซิเจนละลายน  าสูงขึ น และความ

ลึกของน  าเพิ่มขึ น 

สัตว์กลุ่มเด่นที่
พบ 

หอยฝาเดียว แมลงสองปีกโดยเฉพาะพวกยุง 
สัตว์ 11 taxa ที่พบ
ได้ในทุกระยะของล า

ธาร 

ตัวอ่อน
ริ นน  า
จืด 

ตัวอ่อนริ นด า ตัว
อ่อนแมลงชีปะขาว 
ตัวอ่อนหนอนปลอก

น  าและตัวอ่อน 
สโตนฟลาย 

มวน
จิงโจ้
น  า 

กลุ่มสัตว์เด่น 
(ตามกลไกการได้

อาหาร) 
กลุ่มขูดกิน กลุ่มเก็บกิน กลุ่มกรองกินและกลุ่มผู้ล่า กลุ่มกรองกินและกลุ่มเก็บกิน 

กลุ่มสัตว์เด่น 
(ตามลักษณะ

นิสัย) 
กลุ่มปีนป่าย กลุ่มล่องลอยในน  าและกลุ่มเกาะบนพื นอาศัย 

กลุ่มล่องลอยในน  า
และกลุ่มปีนป่าย 

กลุ่มเกาะบนพื นอาศัยและกลุ่มว่ายน  า 
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ตารางที่ 4 พิสัยของความกว้างส่วนหัวตัวอ่อน หน่วย มิลลิเมตร (จ านวนตัวอ่อนที่พบ) จ านวนตัวและการ

กระจายตัวรายเดือนแมลงน  าระยะตัวเต็มวัยของกลุ่ม EPT (Ephemeroptera, Plecoptera และ 
Trichoptera) ในล าธารถ  าจงอาง (l=ระยะตัวอ่อน, a=ระยะตัวเต็มวัย) 

แทกซา 
ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เมษ. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 

EPHEMEROPTERA              

Acentrella sp. (l)           0.50-1.00 
(54) 

 0.50-1.25 
(20) 

Cloeon sp. (a)    1       66 23 1 

Caenis sp. (a) 157 5    2    6 73 60 24 

Povilla heardi (a)      2        

Thalerosphyrus 
sinuosus (l) 

 
                    

3.00-3.13 
(2) 

0.93-1.33 
(3) 

PLECOPTERA              

Neoperla sp. (l)           1.23-1.78 
(5) 

 1.8 (1) 

Neoperla thai (a)                      3   

TRICHOPTERA              

Cheumatopsyche 
sp. (l) 

          1.03 (1) 0.48-0.73 
(12) 

 

Cheumatopsyche 
sp. (a) 

         2    

Chimarra 
chiangmaiensis (l) 

          0.73-0.85 
(9) 

0.65-0.80 
(9) 

0.75 (1) 

Chimarra 
chiangmaiensis 
(a) 

1 1  5 3 2   1 1 3 8 18 

Dipseudopsis 
robustior  
andamanensis (a) 

 6   1    1   1  

Ecnomus 
alkmene (a) 

2 1 8     3  1 1 5 4 

Hydropsyche sp. 
(l) 

          1.03 (1) 0.48-0.73 
(12) 

 

Lepidostoma sp. 
(l) 

          0.80-1.13 
(7) 

0.21-1.00 
(37) 

0.40 (2) 

Potamyia phaidra 
(a) 

                   1 1   
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การศึกษาครั งนี พบว่ามีสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลังหน้าดิน 11 taxa ที่พบได้ทั ง 4 ระยะ ได้แก่ ตัว
อ่อนริ นน  าจืด ด้วงน  าและมวนน  า ซึ่งสอดคล้องกับสัตว์
ส่วนใหญ่ที่พบได้ทุกระยะในล าธารช่ัวคราวในประเทศ
แคนาด า (Williams and Hynes, 1977) ป ระ เทศ
โป รตุ เก ส  (Pires et al., 2000) ป ร ะ เท ศ บ ราซิ ล 
(Barbosa et al., 2012) แ ล ะ ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ช็ ก 
(Řezníčková et al., 2013) สั ต ว์ ทั ง  11 taxa 
เหล่านี ต้องทนต่อช่วงระยะเวลาที่มีออกซิเจนละลายน  า
ต่ ามากๆ ได้ การที่สัตว์เหล่านี สามารถอยู่ได้ในน  าที่มี
ปริมาณออกซิเจนละลายน  าต่ ามากได้ เนื่องจากมี
โครงสร้างหรือวิธีพิเศษในการรับออกซิเจน เช่น ตัวอ่อน
ริ นน  าจืดมีฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ช่วยล าเลียง
ออกซิ เจน ตั วอ่อนด้ วงน  า  (วงศ์  Dytiscidae และ 
Hydrophilidae) และมวนน  า (วงศ์ Notonectidae) ที่
มีลักษณะนิสัยว่ายน  าสร้างชั นฟิล์มอากาศติดตัว มวนที่
เ ดิ น บ น ผิ ว น  า  (ว ง ศ์  Gerridae, Mesoveliidae, 
Hydrometridae และ Veliidae) รับออกซิ เจนจาก
อากาศ เป็นต้น (Ward, 1992; Chen et al., 2005; 
Huryn et al., 2008; Resh et al., 2008) ดั งนั น จึ ง
ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ได้แม้ปริมาณออกซิเจนละลายน  าต่ า
มาก สัตว์ 11 taxa เหล่านี นอกเหนือจากตัวอ่อนริ นน  า
จืดและตัวอ่อนด้วง Scirtes ที่กินอนุภาคอินทรีย์ขนาด
เล็กกว่า 1 มิลลิเมตร และตัวเต็มวัยกับตัวอ่อนของด้วง 
Helochares กินอนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่แล้ว สัตว์ที่
เหลือคือตัวอ่อนแมลงปอ ด้วงและมวนเป็นผู้ล่ากินสัตว์
น  าขนาดเล็ก  

นอกจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน 11 
taxa ที่พบได้ในทั ง 4 ระยะดังกล่าวแล้วข้างต้น ยัง
พบว่าล าธารแต่ละระยะมีสตัว์เด่นแตกต่างกันไปดังนี คือ  

ระยะน  าขัง เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านต่อจากระยะ
น  าไหลก่อนกลายเป็นระยะน  าแห้ง เมื่อน  าหยุดไหลท า

ให้เกิดเป็นแอ่งน  าขนาดใหญ่ ปริมาณออกซิเจนละลาย
น  าลดลงเมื่อเทียบกับระยะน  าไหล สิ่งที่ถูกชะล้างไปกับ
น  าที่ไหลและใบไม้ที่ผลัดใบร่วงหล่นลงในล าธาร เมื่อ
ผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้วจะเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารให้แก่แหล่งน  า การร่วงหล่นของใบไม้ท าให้
แสงแดดส่องลงมาถึงสถานีศึกษามากขึ นท าให้ผู้ผลิตซึ่ง
ได้แก่ สาหร่าย ไดอะตอมและแพลงก์ตอนพืชเจริญดี
และภายในแอ่งน  ามีหอยฝาเดียวเป็นสัตว์กลุ่มเด่น 
Stanley et al. (1994) พบว่าหอยฝาเดียว ด้วงน  าและ
มวนน  าเป็นสัตว์กลุ่มเด่นภายในแอ่งของล าธารช่ัวคราว
ในเขตทะเลทราย การที่หอยฝาเดียวเป็นสัตว์กลุ่มเด่น
ในระยะน  าขังเนื่องจากระดับออกซิเจนละลายน  าที่
ลดลงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
ไม่ มี กระดู กสันหลั งหน้ าดินที่ ห ายใจผ่ าน เห งือก 
(Chapman et al., 2004) สัตว์เหล่านี  เช่น ตัวอ่อนริ น
ด า ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงสโตนฟลายและ
ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  าที่ส ารวจไม่พบในล าธาร
หลังจากน  าหยุดไหลซึ่งอาจเกิดจากการไม่สามารถอยู่
รอดได้ในที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน  าต่ า (Resh et 
al., 2008) ส่วนดักแด้ของริ นด าและแมลงหนอนปลอก
น  าที่เคยพบในช่วงปลายระยะน  าไหลอาจเจริญเติบโต
ออกจากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยบินไปจากล าธารเพื่อ
หาที่ วางไข่  ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวที่ยังคงพบบ้าง
ปริม าณ ไม่ ม าก ในระยะนี คื อสกุ ล  Cloeon (วงศ์ 
Baetidae) หอยฝาเดียวมีแมนเทิล (mantle) ช่วยใน
การแลกเปลี่ยนแก๊สสามารถอาศัยอยู่ ได้ ในน  าที่มี
ปริมาณออกซิเจนละลายน  าต่ าจึงยังคงอยู่รอดได้และมี
ความชุกชุมเพิ่มขึ นคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในแม่น  าที่
แอฟริกาที่มีรายงานว่าสัตว์ที่แลกเปลี่ยนแก๊สผ่าน
เหงือกมีความชุกชุมต่ าลง แต่สัตว์ที่หายใจทางผิวหนัง 
สัตว์ที่มีโครงสร้างช่วยในการหายใจและสัตว์ที่ใช้แมน
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เทิลมีความชุกชุมเพิ่มขึ นในที่มีออกซิเจนละลายน  าลด
ต่ าลง (Chapman et al., 2004) 

แม้เดือนมีนาคมและเมษายนมีฝนตกมากขึ น
แต่น  าส่วนมากลงไปอยู่ในชั นน  าใต้ดิน อุณหภูมิที่สูงขึ น
ในฤดูร้อนเพิ่มการระเหยของน  าส่งผลให้ระดับน  าในแอ่ง
น  าลดลง เนื่องจากแอ่งน  ามีระดับความลึกไม่สม่ าเสมอ
กัน บางส่วนจึงยังคงมีน  าขังแต่บางส่วนน  าแห้งเหลือแต่
ตะกอนซากอินทรีย์ที่ก าลังถูกย่อยสลายและมีความชื น
เพราะได้รับน  าจากน  าใต้ดิน เกิดเป็น ระยะน  าแห้ง 
ระยะนี น  ามีปริมาณออกซิเจนละลายน  าต่ ามากที่สุด 
(0.51 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณของแข็งละลายน  ารวม
และค่าการน าไฟฟ้าของน  ามีค่าสูงมากกว่าระยะอื่น
เนื่องจากการย่อยสลายซากอินทรีย์และระดับน  าที่
ลดลง ค่าการน าไฟฟ้าของน  าแปรผกผันกับปริมาตรของ
น  า (Acuña et al, 2005) ระยะน  าแห้งพบแมลงสอง
ปีกเป็นสัตว์กลุ่มเด่นมีจ านวนตัวถึงร้อยละ 71 ส่วนหอย
ฝาเดียวมีจ านวนตัวลดลง ตัวอ่อนแมลงสองปีกที่พบ
มาก เช่นริ นน  าจืดมีฮีโมโกลบินช่วยล าเลียงออกซิเจน 
ลูกน  ายุงเป็นกลุ่มล่องลอยกรองกินอนุภาคอินทรีย์ขนาด
เล็กกว่า 1 มิลลิเมตรที่แขวนลอยอยู่ในน  าและมีท่อ
หายใจใช้ออกซิเจนจากอากาศ ผลการพบนี สอดคล้อง
กับรายงานของ Pires et al. (2000) ที่พบว่าแมลงสอง
ปีกและไส้เดือนน  าจืดเป็นกลุ่มสัตว์ที่ เข้าครอบครอง
พื นทีอ่าศัยในระยะที่น  าในล าธารแห้ง 

ระยะเติมน  า เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านต่อจาก
ระยะน  าแห้งก่อนกลายเป็นระยะน  าไหล ฝนที่ตกใน
เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมช่วยเพิ่มระดับน  าในแอ่งและ
ได้ชะล้างซากอินทรีย์และอนินทรียสารให้มาสะสมอยู่
ในแอ่งน  า ท าให้ค่าบีโอดีสูงขึ น ปริมาณออกซิเจน
ละลายน  าสูงขึ น ปริมาณของแข็งละลายน  ารวมและการ
น าไฟฟ้าของน  ามีค่ามากกว่าระยะน  าแห้งเนื่องจาก
ปริมาณน  าที่เพิ่มขึ น (Acuña et al, 2005) แต่ยังคงมี

ค่าสูงกว่าระยะน  าขังและระยะน  าไหล สัตว์ที่พบใน
ระยะนี ส่วนมากเป็นสัตว์ 11 taxa ที่พบได้ทุกระยะ 
ได้แก่ด้วง ตัวอ่อนแมลงปอ ตัวอ่อนริ นน  าจืด มวน และ
ลูกน  ายุง สัตว์ที่กินอนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กกว่า 1 
มิลลิเมตรมีสัดส่วนมากท่ีสุด ชนิดของสัตว์ท่ีพบในระยะ
เติมน  าและระยะน  าแห้งคล้ายคลึงกันเนื่องจากบางช่วง
สภาพล าธารมีลักษณะเป็นแอ่งน  าขังตื นๆ เหมือนกัน 
แต่สัตว์กลุ่มล่องลอยมจี านวนตัวลดลง 

ระยะน  าไหล ฝนที่ตกสะสมมากขึ นในฤดูฝน
โดยเฉพาะปริมาณฝนที่มากสุดในเดือนกันยายนท าให้
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของแหล่งน  าเปลี่ยนแปลง
มาก จากน  าขังนิ่งอยู่ในแอ่งน  ากลายเป็นมีน  าไหลตลอด
ล าธาร ปริมาณออกซิเจนละลายน  าสูงกว่าระยะอื่นๆ 
แต่ในแอ่งน  ายังคงมีค่าต่ ากว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
ของแข็งละลายน  ารวมและการน าไฟฟ้าของน  ามีค่าต่ า
กว่าระยะอื่นๆ สัตว์ที่พบเด่นเฉพาะในช่วงนี คือกลุ่มที่
เกาะบนหิน และกลุ่มว่ายน  า ในขณะที่กลุ่มล่องลอย
และพวกตัวอ่อนของด้วงน  ามีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน 
ทั งนี เนื่องจากพวกล่องลอย เช่น ลูกน  ายุงไม่สามารถ
ต้านความแรงของกระแสน  าได้ สัตว์ท่ีเกาะบนพื นอาศัย
ที่พบมากในระยะนี คือ ตัวอ่อนริ นด า ตัวอ่อนแมลง
ชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  า และตัวอ่อน
แมลงสโตนฟลาย ซึ่งแมลงเหล่านี เป็นแมลงน  าที่แท้จริง 
( true aquatic insects) (Merrit et al., 2008) ตั ว
อ่อนแมลงทั ง 4 กลุ่มนี นอกเหนือจากมีโครงสร้าง
ร่างกายบางส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอหรือกรงเล็บช่วย
ให้ยึดเกาะกับพื นอาศัยได้ดีแล้ว บางพวกยังมีพฤติกรรม
ช่วยให้อาศัยในน  าที่ ไหล เช่น ตัวอ่อนแมลงหนอน 
ปลอกน  า Cheumatopsyche, Hydropsyche และ 
Chimarra ปั่ น ใยสร้ างที่ อ าศั ยยึ ด ติ ดกั บลานหิ น 
Lepidostoma สร้างปลอกหุ้มตัวและหลบซ่อนในซาก
ใบไม้ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาววงศ์  Heptageniidae มี
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ล าตัวแบนแนบไปกับพื นอาศัย ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว
วงศ์นี และตัวอ่อนแมลงสโตนฟลายหลบซ่อนตัวใต้ก้อน
หินและซากใบไม้ ท าให้ไม่ถูกพัดพาไปกับกระแสน  า 
(Huryn et al., 2008) ส าหรับตัวอ่อนริ นด ามีจ านวนตัว
มากในช่วงต้นของระยะน  าไหลที่กระแสน  าไหลเร็วแต่
จ านวนตัวลดลงมากเมื่อน  าไหลคงที่ในเดือนพฤศจิกายน 
ตัวอ่อนริ นด ามักถูกพบว่าเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่พบในล า
ธารช่ัวคราวภายหลังจากล าธารมีน  าไหลอีกครั งหนึ่งซึ่ง
สันนิษฐานว่าอาจฟักจากไข่ที่ทนต่อความแห้งแล้ง 
(Mackie et al., 2013) อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั ง
นี ไม่พบไข่แมลงจากตัวอย่างตะกอนพื นล าธารในระยะ
น  าแห้ง 

ทีส่ถานีถ  าจงอางเมื่อน  าเริ่มไหล ตัวอ่อนริ นด า
เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาครอบครองพื นที่อาศัย แมลงน  า
ไห ล อื่ น ๆ  เช่ น ตั วอ่ อ น แม ล ง ชีป ะข าว  ตั วอ่ อ น
แมลงสโตนฟลายและตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  าเป็น
กลุ่มที่เข้ามาแทนที่ ต่อมาหอยฝาเดียว และแมลงสอง
ปีก ด้วงน  า มวนน  า เป็นสัตว์กลุ่มเด่นเมื่อน  าหยุดไหล
ระดับน  าเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นระยะน  าขังและระยะ
น  าแห้ งตามล าดับดั งได้อภิปรายแล้วข้างต้น การ
เปลี่ยนแปลงนี สอดคล้องกับรูปแบบการแทนท่ีในล าธาร
ช่ัวคราวประเทศออสเตรเลียซึ่งในช่วงแรกจะพบสปีชีส์
บุกเบิก ตามด้วยกลุ่มที่เข้ามาแทนท่ี และต่อมาเป็นสัตว์
กลุ่มทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากและ
รวดเร็ว (Boulton and Lake, 1992) การศึกษาครั งนี 
พบระยะตัวเต็มวัยของแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย
และแมลงหนอนปลอกน  าบางชนิดหลายเดือนเกือบ
ตลอดปี ตัวเต็มวัยนี จะบินมาจากแหล่งน  าอื่นในบริเวณ
ใกล้เคียงหรือไม่นั น จากแผนที่ทางอากาศพบว่าไม่มี
แหล่งน  าใกล้เคียง ตัวเต็มวัยจึงน่าจะมาจากภายในล า
ธารถ  าจงอางเอง ผลการศึกษาครั งนี พบว่าระยะน  าไหล
ตัวอ่อนมีขนาดความกว้างส่วนหัวคละกันในแต่ละเดือน

แต่ขนาดที่พบในครั งแรกนี ใหญ่กว่าตัวอ่อนระยะต้นเมื่อ
เทียบกับผลการศึกษาในอุทยานแห่งชาติน  าหนาว (ศุภ
ลักษณ์ , 2542.; วิไลลักษณ์ , 2544; ประทุม , 2546, 
Pimthong, 2016) แสดงว่าตัวอ่อนที่พบเหล่านี ไม่ได้
เกิดจากการวางไข่ของตัวเต็มวัยในช่วงน  าไหล และบาง
ชนิดเข้าดักแด้ในช่วงปลายของระยะน  าไหล นอกจากนี 
ไม่พบตัวอ่อนแมลงน  าจากตะกอนระดับความลึก 10 
เซนติเมตรในบริเวณที่น  าแห้ง ด้วยเหตุที่ตัวอ่อนแมลง
ชีปะขาว แมลงสโตนฟลายและแมลงหนอนปลอกน  า
เป็นสัตว์มีเหงือกดังนั นจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในน  าหรือ
ตะกอนที่ชื นเท่านั น ท าให้สันนิษฐานว่าตัวอ่อนแมลง
เหล่านี ต้องมีแหล่งหลบภัยอยู่ภายในล าธารช่วงที่น  าใน
ล าธารไม่ ไหล จากลักษณะของล าธารถ  าจงอางที่
บางส่วนมีลักษณะเป็นซอกหินแคบๆ และพบว่ามีน  า
ผ่านออกมาในระยะน  าไหล แต่ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างได้เนื่องจากซอกหินมีขนาดแคบมาก จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าในระยะที่น  าไม่ไหลตัวอ่อนแมลงน  าไหล
เหล่านี ได้อาศัยอยู่ตามซอกหินของล าธารโดยอาศัยน  า
และความชื นจากชั นน  าใต้ดิน ในล าธารที่อุทยาน
แห่งชาติน  าหนาว ตัวอ่อนด้วงน  าวงศ์ Elmidae ตัวอ่อน
แมลงชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  าและตัว
อ่อนริ นน  าจืด เป็นสัตว์ที่อาศัยแบบช่ัวคราวในชั น
ตะกอน (temporary meiofauna) ที่ระดับความลึก 
10 เซนติเมตร (Boonyanusith et al., 2012)  

การเกิดเป็นระยะต่างๆ ของล าธารถ  าจงอาง
อยู่ ในช่วงเดือนที่แตกต่างกันในแต่ละปีทั งนี ขึ นกับ
ลักษณะของภูมิอากาศและปริมาณฝนของแต่ละปี ในปี
พ.ศ. 2556 ระยะน  าไหลเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
และไหลต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
และเป็นช่วงน  าไม่ไหลตั งแต่ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นมา ส่วนการศึกษาครั งนี ระยะน  าไหลเริ่ม
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และสิ นสุดการไหลใน
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 การทีล่ าธารชั่วคราวมีสภาพ
ที่แตกต่างกันมากในรอบปีดังเช่นที่พบในการศึกษาครั ง
นี  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้ต้องมีการตอบสนองเพื่อมีชีวิต
รอดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น เมื่อน  าไหลช้า
และมีปริมาณน้อยส่งผลให้พื นที่อาศัยลดน้อยลง และ
ปริมาณออกซิเจนละลายน  าลดต่ าลงจนไม่เหมาะสมต่อ
การด ารงชีวิตของสัตว์น  า (Stanley et al., 1994) ใน
การศึกษาครั งนี สัตว์ที่ทนมากต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมคือตัวอ่อนริ นน  าจืดซึ่งจะเห็นได้จาก
จ านวนตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงรอยต่อของ
แต่ละระยะ ทั งนี นอกเหนือจากการมีฮีโมโกลบินช่วย
ล าเลียงออกซิเจนสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงแล้ว ริ นน  าจืดยัง
มีวงชีวิตสั นและสามารถวางไข่ได้บนพื นที่หลากหลาย 
(Williams and Hynes, 1 9 7 7 ) ใน ป ระ เท ศ ไท ย 
Kuvangkadilok (1994) พบว่าริ นน  าจืด Chironomus 
plumatisetigerus เพศผู้มีวงชีวิตประมาณ 25 วันและ
เพศเมียประมาณ 27 วันในห้องปฏิบัติการ การปรากฎ
ตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินกลุ่มที่มีความชุก
ชุมมากและกลไกการได้อาหารของสัตว์เหล่านี สะท้อน
ถึงอาหารที่มีอยู่  ส่วนลักษณะนิสัยและความทนต่อ
มลพิษบ่งบอกถึงสภาพทางฟิสิกส์และเคมีของแหล่งน  า 
(Barbour et al., 1999) ค่าดัชนีความหลากหลายและ
ค่าความสม่ าเสมอของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมี
ค่าสูงสุดในระยะเติมน  า รองลงมาคือระยะน  าไหล ระยะ
น  าแห้ง และระยะน  าขัง ตามล าดับ ทั งนี เนื่องจากระยะ
เติมน  าไม่มีสัตว์ใดเป็นกลุ่มเด่น ในขณะที่ระยะน  าขัง
หอยฝาเดียวเป็นกลุ่มเด่นมีสัดส่วนร้อยละ 83 หรือ 4 
เท่าของสัตว์ที่เหลือรวมกัน ส่วนระยะน  าไหลและระยะ
น  าแห้งแม้จะมีสัตว์กลุ่มเด่นแต่ร้อยละของสัตว์แต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกันมากเหมือนในระยะน  าขัง สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินนอกจากเป็นอาหารของสัตว์น  า 
เช่นปลาแล้วยังเป็นอาหารของสัตว์ปีกด้วย ที่สถานีถ  า

จงอางพบว่านกกางเขนน  าบินมาหากินใกล้แอ่งน  า
บ่อยครั งขึ นในระยะน  าแห้งเพื่อล่าเหยื่อซึ่งรวมถึงตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงน  าด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
กับความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า
ดินในล าธารที่มีน  าไหลตลอดปีของประเทศไทยพบว่ามี
ความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยในล าธารที่มีน  าไหล
ตลอดปีมีความหลากชนิดมากกว่าและส่วนใหญ่เป็นตัว
อ่อนแมลงชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน  า ตัว
อ่อนแมลงสองปีก ด้วงและมวน นอกจากนี ความ
หลากหลายของสัตว์ไม่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล แต่
ความชุกชุมของสัตว์ที่พบต่างกัน (Boonsoong and 
Sangpradub, 2008; Getwongsa and Sangpra-
dub, 2008; Thanee and Phalaraksh, 2012) จ าก
ผลการศึกษาครั งนี วิธีการเข้าครอบครองพื นที่อาศัยของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในระยะน  าไหลอาจมา
จากการออกจากที่หลบซ่อนแล้วปล่อยตัว (drift) มา 
ตามกระแสน  าเข้าครอบครองพื นอาศัยที่ว่าง หรือมา
จากการบินมาวางไข่ของตัวเต็มวัย (aerial dispersal) 
ส่วนการเข้าครอบครองพื นที่อาศัยในระยะน  าขังนั น 
กลุ่มหอยฝาเดียวเกิดจากการเพิ่มจ านวนตัวของ
ประชากรทีอ่าศัยอยู่ภายในแอ่งน  าและของแมลงน  าเกิด
จากการบินมาวางไข่ของตัวเต็มวัย สอดคล้องกับผลการ
ทดลองของ Godoy et al. (2016) ในล าธารช่ัวคราว
ประเทศบราซิลที่สรุปว่าการกระจายตัวโดยการบินและ
การเคลื่อนที่เพื่อหาบริเวณส าหรับการวางไข่เป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดแบบแผนการครอบครองที่อาศัย
ของแมลงน  า 

ล าธารชั่วคราวนอกเหนือจากเป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์น  า มีการถ่ายทอดพลังงานและเกิดวัฎจักรของ
สารเหมือนล าธารที่มีน  าไหลตลอดทั งปีแล้ว การพบสัตว์
หลากหลายชนิดในแอ่งน  าช่วงที่ไม่มีน  าไหล และพบ
แมลงน  าไหลในเฉพาะในช่วงน  าไหลซึ่งสันนิษฐานว่า
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ระยะตัวอ่อนแมลงน  าเหล่านี อาจหลบซ่อนตัวอยู่ในซอก
หินของล าธารนั น ล าธารช่ัวคราวจึงอาจมีบทบาทเป็น
แหล่งหลบภัยและแหล่งรักษาพันธุกรรมของสัตว์น  า
ในช่วงที่น  าหยุดไหลหรือขาดหายไปจากล าธารบางส่วน 
ในอนาคตภูมิอากาศของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอาจมีผลท า
ให้ล าธารที่เคยมีน  าไหลตลอดทั งปีกลายเป็นล าธาร
ช่ัวคราวได้และจ านวนล าธารช่ัวคราวอาจมีเพิ่มขึ น
เช่นกัน  ดั งนั นการเข้าใจเรื่องล าธารช่ัวคราวจึงมี
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัย 
ล าธารที่ถ  าจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม

สะแกราช แบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะน  าขัง ระยะน  า
แห้ง ระยะเติมน  า และระยะน  าไหล สังคมสัตว์ไม่มี
กระดู กสันหลั งหน้ าดิน ใน ช่วงเวลาน  า ไหลทั ง 3 
ระยะแรกถูกแทนที่ด้วยสัตว์น  าไหลเมื่อเกิดน  าไหล
ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน สัตว์ที่พบทุกระยะได้แก่ ตัว
อ่อนแมลงสองปีก ด้วง มวนและตัวอ่อนแมลงปอ ซาก
อินทรีย์จากระบบนิเวศบกเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
พลังงานหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินใน
แหล่งน  านี  การเข้าครอบครองพื นที่อาศัยของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินอาจมาจากการปล่อยตัวล่องลอย
มายังล าธารท้ายน  าและการบินมาวางไข่ของตัวเต็มวัย
แมลงน  า แมลงน  าไหลมีการหลบซ่อนตัวในระยะที่ล า
ธารไม่มีน  าไหล ดังนั นล าธารช่ัวคราวอาจมีบทบาทเป็น
แหล่งหลบภัยและแหล่งรักษาพันธุกรรมของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินด้วย 
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